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RESUMO

A infecção pelo nematoda Dioctophyma renale apesar de ser rara, é relatada em diversas partes do mundo, acometendo várias espécies de 
mamíferos, inclusive humanos. Comumente, chamado de estrôngilo gigante, chegando a medir 1 metro de comprimento, sendo, portanto, 
classificado como o maior nematódeo conhecido. É encontrado principalmente em áreas temperadas e subárticas e parasita o rim direito de 
carnívoros, resultando na destruição do parênquima renal. Entretanto, também pode ser descoberto na cavidade peritoneal ou em outros órgãos, 
como por exemplo: testículo, ovário, fígado e glândulas mamárias. Como evolui de forma assintomática, geralmente, é reconhecido na necropsia. 
Todavia, quando existem manifestações clínicas, o animal pode apresentar dor à palpação abdominal, hematúria, linfoadenomegalia, apatia, 
aumento do volume na palpação renal, arqueamento de dorso e patogenias relacionadas ao órgão afetado. O diagnóstico habitualmente, é feito 
por exame parasitológico de urina, onde na sedimentoscopia é possível identificar ovos característicos do D. renale, podendo ocasionalmente 
encontrar parasitos jovens na urina.  O exame de ultrassonografia também é utilizado como método diagnóstico, pois além de proporcionar uma 
resposta conclusiva, é muito importante para o prognóstico do paciente. Levando-se em consideração que a maioria das vezes o paciente se 
mostra assintomático, este exame complementar faz-se essencial. Assim, o objetivo do trabalho é relatar o caso de um canino portador de D. 
renale, e descrever a importância da ultrassonografia para o diagnóstico precoce desta parasitose, com o intuito de que os médicos veterinários 
utilizem com maior frequência essa ferramenta diagnóstica. Um canino, macho, SRD, inteiro foi atendido em uma clínica veterinária particular na 
zona Oeste do Rio de Janeiro, relatando o tutor que o animal se encontrava com hematúria, inapetente e prostrado. Na anamnese informou 
ainda que havia adotado o canino a poucos meses e o mesmo vivia em Guapimirim/Rj, uma região de lago e alimentava-se de restos de comida. 
Ao exame clínico o veterinário constatou dor a palpação abdominal, sialorreia e demais parâmetros dentro da normalidade. Realizado exame de 
sangue e ultrassonografia abdominal, evidenciou-se:  leucocitose com neutrofilia, eosinofilia, basofilia, trombocitopenia, dosagens séricas de 
ureia e creatinina normais. Imagem ultrassonográfica de rim direito em topografia habitual, dimensões aumentadas, medindo aproximadamente 
7,50 cm, formato piriforme, contorno regular, perda da relação córtico-medular, sendo visualizados ao corte transversal estruturas tubulares, 
arredondadas, representadas por halos e conteúdo hipoecogênico, compatível com presença de D. renale. Após o diagnóstico, efetuou-se 
nefrectomia do rim direito, sem evidenciar parasitas na cavidade abdominal. Ao exame macroscópico do órgão foram encontrados 5 exemplares 
do nematódeo, sendo três fêmeas com aproximadamente 50 cm e dois machos medindo em torno de 25cm. O pós-operatório foi satisfatória e 
após oito meses do procedimento cirúrgico, o rim remanescente mostrou uma hipertrofia compensatória com valores séricos de enzimas renais 
dentro da normalidade. Conclui-se, portanto, que o exame ultrassonográfico foi essencial para o diagnóstico assertivo, levando ao tratamento 
cirúrgico emergencial, proporcionando longevidade de vida ao paciente.
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